
 

 

 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 094/2014   

Pregão Presencial nº. 011/2014 - Processo Licitatório nº. 023/2014 

  

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na 

cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Vice-Prefeito no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal: Valmir Luiz Menegat, CI nº. 9019337758-SSP/RS, CPF nº. 343.459.730-15, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Balestrin, no município de Taquaruçu do Sul – 

RS. 

 

B – CONTRATADA: T. C E C. R DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROFISSIONAL E 

SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n. 17.409.373/0001-13, com sede na Rua do 

Comércio, n. 942, Subsolo, no Município de Frederico Westphalen, RS, representada por sua 

Proprietária, senhora: Tarciane Cenci, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da RG. n. 

6075877321, expedida pela SSP-RS, CPF. n. 941.860.490-68, residente e domiciliada na Rua Piaui, 

nº 242, Bairro Itapajé, na cidade de Frederico Westphalen, RS. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei 

Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

alterada pela Lei Federal nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº. 9.648, de 27 maio de 1998, 

no Decreto Municipal nº. 036/2007 de 15 de maio de 2007 e Decreto Municipal nº. 034/2008, de 07 

de abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº. 011/2014 – Processo 

Licitatório nº. 023/2014. 

 

III – OBJETO E CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, 

descrito na cláusula segunda, regendo-se pela Lei Federal n. 8.666/93 com suas alterações 

posteriores, legislação pertinente, direito público e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras das 

obrigações, responsabilidades das partes.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a prestação pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dos 

serviços de análise interpretativa em processos de licenciamento ambiental com emissão de 

pareceres técnicos visando a expedição de licenças ambientais nos termos da legislação vigente, 

excluídos aqueles pareceres que envolvam profissionais da área de geologia e/ou engenharia de 

minas, junto a Administração Municipal de Taquaruçu do Sul. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

Os serviços acima descritos serão executados num período de 10 (dez) horas de trabalho semanal, 

junto ao órgão ambiental municipal, anexo à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, sito a Rua Monsenhor Vitor Battistella, 181, a qual 

disponibilizará o espaço físico e infraestrutura necessária para a realização dos serviços. 

Subcláusula única. A CONTRATADA obriga-se a manter à disposição estrutura organizacional 

e/ou pessoal técnico habilitado à prestação dos serviços especializados  ora contratados, exceto 

aqueles que envolvam profissionais da área de geologia e/ou engenharia de minas. 

 

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA para a prestação dos serviços, objeto deste contrato, 

cobrará da Prefeitura o valor mensal de R$ 1.650,00 ( um mil seiscentos e cinquenta reais). 

1. A CONTRATANTE pagará o valor mensal ajustado, mediante o depósito bancário do valor da 

Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação de 

serviço. 

2 . A CONTRATADA remeterá ao contratante, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a Nota Fiscal com a 

identificação da conta bancária, dos serviços relativos à mensalidade, para os atos da liquidação da 

despesa. 

3. O valor contratado somente poderá sofrer reajuste no caso de prorrogação do contrato, utilizando-

se como índice de correção o IGPM do período, ou outro índice que for fixado oficialmente como 

parâmetro de reajuste de contratos da espécie. 

4.  Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento dos valores devidos, incidirão multa de 

10 % (dez por cento) sobre a parcela devida, mais juros de 1 % (um por cento) ao mês e correção 

monetária pela variação do IGPM, calculada por data dia a partir do 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao do vencimento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

O presente contrato terá vigência de um ano, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

pelas partes por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até atingir o prazo máximo de vigência de 

60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57. § II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

Legislação Complementar. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, ás seguintes 

penalidades, garantido o direito de ampla defesa: 

- Advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos prazos fixados 

para o atendimento do objeto do contrato; 

- Multa no valor correspondente a 1% (um por cento), por dia de atraso, no caso de reincidência 

específica, a ser descontada do valor total do contrato. 

- Suspensão do direito de contratar com o Município, pelo prazo de um ano, na hipótese de reiterado 

descumprimento das obrigações contratuais. 

- Declaração de inidoneidade para participar de licitação junto ao CONTRATANTE na hipótese de 

recusar-se à prestação dos serviços contratados. 

 

 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 

e pelas formas do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 

posteriores, recebendo a CONTRATADA, a título de custo de desmobilização, o valor 

correspondente a 10 % (dez por cento) do valor total do contrato, conforme faculta o art. 79, § 2º da 

Lei nº 8.666/93. 

Subcláusula única. Considera-se automaticamente rescindido o contrato, nas hipóteses de declaração 

de inidoneidade e suspensão do direito de contratar, previstas na cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA OITAVA: ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

CONTRATADA 
a) Pelas despesas de deslocamentos, estadia e alimentação, oriundos da prestação dos serviços, 

objeto desta licitação;  

b) Prestar os serviços na forma ajustada;  

c) Colocar profissionais devidamente habilitados e vinculados ao seu quadro de pessoal, para a 

execução dos serviços, objeto desta licitação;  

d) Pelos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, oriundos da prestação dos serviços de que 

trata esta licitação;  

e) Pelos reparos as suas costas de qualquer defeito que se verifique nos serviços prestados; 

f) Cumprir uma carga horária de 10 (dez) horas semanais com um técnico e, se necessário, em outros 

períodos e horários previamente combinados entre as partes, e ainda pela via telefônica, correio 

eletrônico, fax e correspondências, de acordo com as necessidades, para o atendimento dos serviços 

contratados, sem qualquer custo adicional.  

 

CLÁUSULA NONA: ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 
a- Pela fiscalização e acompanhamento dos serviços;  

b- Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na cláusula quinta deste 

contrato;  

c- Repassar todas as informações necessárias solicitadas;  

d- Indicar um funcionário que será o contato direto com a empresa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal.  

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através do 

Senhor Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jean Carlos Manfio, CPF. Nº 

837.908.100-53, como gestor do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórias das perdas e danos 

sofridas pela Administração, conforme art. 408 e seguintes, do Código Civil, e Administrativa, nos 

moldes do art. 87, da Lei nº. 8.666/93:  

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela inexecução parcial do 

mesmo;  

b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela inexecução total do 

mesmo, podendo ser cumulada com a suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

A penalidade de multa será aplicada ainda nas seguintes hipóteses e percentuais:  

I) Por atraso na entrega do material/equipamento: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente 

sobre o valor da quantidade entregue fora do prazo, até o limite de 15 (quinze) dias corridos. Do 16° 

dia em diante poderá ser considerada inexecução do contrato;  

II) O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. À critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido será 

descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será 

inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo; Os materiais/equipamentos 

deverão seguir RIGOROSAMENTE as especificações do presente contrato e deverão ser de boa 

qualidade sob pena de devolução.  

São aplicáveis ao presente contrato, inclusive, as Sanções Administrativas estabelecidas nos artigos 

86 a 88 e sanções penais estabelecidas nos artigos 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor.  

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual.  

O presente Contrato é regido em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a 

qual terá sua aplicabilidade, também nos casos omissos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: É direito do Município rescindir o presente contrato;  

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos do inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666 

de 21 de junho de 1993,  

b) Por mutuo acordo ou conveniência Administrativa recebendo a contratada somente pelo valor dos 

serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a titulo de indenização ou qualquer 

outro titulo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento.  

c) judicialmente, nos termos da legislação.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto do 

presente instrumento, sem o consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, 

obedecendo os limites legais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O regime de execução do presente contrato é de prestação de 

serviços, descaracterizando-se qualquer vínculo empregatício entre a Prefeitura e a Contratada ou 

que esta venha a contratar em seu nome.  



 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos de alteração ou rescisão contratual, são os constantes da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato se rege pelo que contém suas cláusulas e em 

casos de dúvidas e omissões terá como subsídio o que estabelece a Lei Federal 8.666/93, e suas 

posteriores alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do 

presente objeto Contratual que não possam serem dirimidos pela intermediação Administrativa, fica 

eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen- RS , com expressa renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que se apresente.  

E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas (02) testemunhas, em 

03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.  

 

  Taquaruçu do Sul, RS, 1º de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

_______________________                            _______________________________ 
  VALMIR LUIZ MENEGAT         T.C. E CR DES. PES. PROF. E SERV. LTDA ME 
Prefeito Municipal em Exercício                   Tarciane Cenci – CONTRATADA 

       Contratante 

 

 

 

 

GEAN CARLOS MANFIO 

GESTOR DO CONTRATO 

 

Testemunhas: 

 

A ______________________________ B________________________________  


